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Nyt æresmedlem i DL
DL afholder torsdag 18. juni kl. 14.00
et eftermiddagsarrangement med
udnævnelse af æresmedlem og
overrækkelse af diplom, festtale og
fremvisning af en helt ny film samt
efterfølgende reception.
Sted: Nørreportauditoriet. Arkitekt¬
skolen i Aarhus. Nørreport 22-24.
8000 Århus. Alle er velkomne.
Arkitekstuderende Anders Tyrre¬
strup tager med projektet 'Kirke og
kirkegårde ved Ørestaden' afgang
samme dag 10.30-12.00. Sted audi¬
toriet i Kaløgade.

DL på internet
DL har fået en hjemmeside, der
giver oplysninger om DLs sekretariat,
DLs styrelse, medlemsinformation,
om Landskab.
DLs hjemmeside har adressen
www.landskabsarkitekter.dk
Der vil endvidere til efteråret blive
etableret link til en hjemmeside
med program m.m. for IFLAs ver¬
denkongres i Danmark 1999. Adres¬
sen bliver: www.ifla.dk

Yderligere oplysninger: Maria Miret,
DL. Hauser Plads 32, 3. sal. 1127
Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

dl@landskabsarkitekter.dk

Høstkonference i Esbjerg
DL afholder 10.-12. september høst¬
konference 1998 i Esbjerg.
I Esbjerg er der de seneste år gen¬
nemført mange store projekter.
På konferencen skal vi bl.a. høre
om og senere se omlægning af Tor¬
vet, Sven Wiig-Hansens 8 m høje
skulptur Mennesker ved Havet, Jan
Utzons musikhus samt Steen Høyer
og Eva Kochs landskabsskulptur
Lyshøjen, der er skabt af overskuds¬
jord fra motorvejsbyggeri. Endvidere
har Esbjerg Kommune lige færdig¬
gjort sin grønne sektorplan.
Esbjergs beliggenhed ved Vadehavet
er landskabeligt set byens store
attraktion.

Kystsikringen er et af de særlige
landskabelige elementer, som præ-'
ger store dele af kysten.
Vadehavet har sin egen rytme i for¬
hold til Danmarks øvrige farvande.
Der er en forskel på tidevandet på
1,5 m hvilket medfører et særligt
plante- og dyreliv. Forvaltningen af
Vadehavet er sikret i den trilaterale

Vadehavsplan, der gælder for hele
Vadehavet fra Den Helder i Holland
til Ho Bugt i Danmark.
Fanø Kommune er ved at realisere
et større byfornyelsesprojekt i
Nordby, udarbejdet af landskabs¬
arkitekt mdl Ole Klaaborg.
Projektet omfatter byens torve,
pladser og, gaderum.

Høstkonferencen er arrangeret af
Danske Landskabsarkitekter i samar¬

bejde med Esbjerg Kommune.

Program
Torsdag 10. september
16.30-18.00. Velkomst og foredrag.
Skulpturer i landskabet v. museums-
dir. Peter Meyer, Esbjerg Kunstpavillon.
Bymidteprojekt i Esbjerg v. byplan¬
arkitekt Per Jørgensen, Esbjerg
Kommune.
18.30. Middag
19.30-21.00. Byvandring i indre by.
Rundvisning ved Esbjerg Bymiljø og
Byhistorisk Arkiv.
Fredag den 11. september
8.30-12.30. Rekreation og grønne
visioner v. fremtidsforsker Johannes

Nørgaard Frandsen, Odense Univer¬
sitet.
Grøn sektorplan for Esbjerg Kommune
v. fmd. for teknik- & miljøudvalget
Flemming Bay Jensen.
Vestkysten og Vadehavet v. biolog
John Frikke, Ribe Amt.
Kystsikring v. vej- og parkchef
Niels Banke.
13.00. Frokost
14.0-18.00. Ekskursion i bus til de
omtalte steder.
19.00. Middag på Sands Restaurant.

Lørdag den 12. september
9.00-12.00. Byfornyelsesprojekt i
Nordby v. Fanø Kommune og land¬
skabsarkitekt mdl Ole Klaaborg samt
byvandring i Nordby.
Herefter sejltur i Ho Bugt med biolog
Sven Tougaard, Fiskeri- og Søfarts¬
museet som guide.
Frokost om bord

Deltagergebyr:
For medlemmer af DL:
1.800 kr. for overnatning i dobbelt¬
værelse, 2.000 kr. for overnatning i
enkeltværelse, 1.150 kr. for delta¬
gelse uden overnatning.

For deltagere, der ikke er medlem¬
mer af DL:
2.200 kr. for overnatning i dobbelt¬
værelse, 2.400 kr. for overnatning i
enkeltværelse, 1.550 kr. for delta¬
gelse uden overnatning.
Indkvartering sker på Hotel Ansgar,
der ligger centralt i Esbjerg med
Torvet som nabo.

Tilmelding inden 5. august 1998 til:
Maria Miret, DL. Hauser Plads 32, 3.
1127 Kbh K.
Tel. 33 33 82 10, fax 33 91 36 26.
Tilmelding er bindende. Ved afmel¬
ding senest 14 dage inden konferen¬
cens afholdelse debiteres halvdelen
af gebyret. Ved senere afmeldelse
debiteres hele gebyret.

IFLA i Cambridge
IFLA blev grundlagt på Cambridge
University i september 1948. Sam¬

men med det engelske Landscape
Institute fejres 50-års fødselsdagen
i Cambridge fredag 4.-6. september
1998 med forelæsninger, besøg på
bl.a. King's College, banket på Jesus
College Main samt ekskursioner.
Forelæsningerne omhandler: tilbage¬
blik til 1948, et filosofisk vue over

landskabsarkitektektur, forventnin¬
ger til fremtiden.
Ekskursionen går bl.a. til Harlow,
Hemel Hempstead water garden,
Graffham Water Reservoir.
Information og registrering:
Secretary General Heiner Rodel.
Via S. Gottardo 61. 6900 Massagno-
Lugano, Schweiz.
Tel.+41 91 966 11 26,
fax +41 91 966 72 61.
E-mail studiorodel@swissonline.ch

Afgift 155 £. Tilmelding inden 15.6.
Forud for arrangementer vil der 3.
og 4. september være ekskursion til
Jellicoes Sutton Place Garden, til
Blenheim, der er restaureret af Hal
Moggridge, til Hidcote Manor og

Kiftgate Court. Desuden reception
hos Rosemary Verey, Barnsley Hou¬
se og senere i Hal Moggridges have
ved tegnestuen i Filkins.
Registrering til denne IFLA Central
Region garden tour: Hans Dorn.
Holbeinstrasse 17. 60596 Frankfurt
am Main. Tyskland.
Tel +49 69 61 90 99,
fax +49 69 61 61 49.

IIFLA-symposium i Athen
Den græske landskabsarkitektfore¬
ning PHALA arrangerer 8.-10. sep¬
tember 1998 et IFLA Central Region
symposium i Athen med temaet 'Art
and Landscape'. Symposiet henven¬
der sig ikke alene til landskabsarki¬
tekter, men også til arkitekter, billed¬
kunstnere, forfattere og kunstkritikere.
Symposiet vil diskutere landskabets
rolle i både arkitektur og design, i lit¬
teratur og billedkunst.
Information: PHALA. 30 rue Rigillis.
106 74 Athen, Grækenland.
Tel. +30172 24281, fax + 30172 52369.

35. IFLA-verdenskongres
Den 35. IFLA-verdenskongres afhol¬
des 12.-16. oktober Indonesien med
temaet 'Landscape Architecture -

Quest to the 21st Century'.
Information: Ikatan Arsitek Lansekap
Indonesia. Jakarta Design Center
6th. Fl. SR 07. Jl. Gatot Subroto 53.
Jakarta 10260.
Tel.+62 215495143,
fax + 62 21 5304575 eller

Kongresbureau Pacto Convex Ltd.:
Tel.+62 215705800,
fax +62 21 5705798,
e-mail: pactoltd@idola.net.id.
Nedsat afgift.
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Seminar i Stockholm

Gruppen Oyster, der er et kursus- og
udstillingsudvalg i den svenske
landskabsarkitektforening LAR,
afholder fredag 11. september et
heldagsseminar om international
landskabsarkitektur på Arkitektur¬
museet, Skeppsholmen, Stockholm.
Der er 5 forelæsere, som også skal
diskutere, hvad der sker i dag, om
der er et fælles udgangspunkt, og
om individualisme er det fælles

udgangspunkt.
Kathryn Gustafson er amerikansk
landskabsarkitekt, uddannet i USA
og med kontorer i New York, London
og Paris. Af hendes aktuelle opgaver
kan nævnes omgivelserne til Shells
hovodkontor i Paris og til Museum
for nutidskunst i Tours.
Michel Desvigne har siden 1988 haft
tegnestue med Christine Dalkony.
Kontoret har samarbejdet med arki¬
tekter som Sir Norman Foster,
Richard Rogers, Renzo Piano og
Jean Nouvel. Af igangværende pro¬

jekter kan nævnes forslag til The
Millenium Park, Greenwich i samar¬

bejde med Richard Rogers, Tgv sta¬
tioner i Valence, Avignon, Marseilles
og boligområder i Paris.

. Gabriele Kiefer er landskabsarkitekt
i Berlin og har, siden hun startede
egen tegnestue i 1989, udført en

række projekter og vundet flere kon¬
kurrencer.
Robert Schåfer er velkendt som chef¬
redaktør for tidsskrifterne Topos og
Garten & Landschaft. Robert Schåfer
vil i sin forelæsning søge at sammen¬
fatte og give overblik over retninger¬
ne i nutidig landskabsarkitektur,
Helen Nordin er svensk landskabs¬
arkitekt og har bl.a. boet og studeret
to år i Japan. Hun vil fortælle om

nyere arbejder af bl.a. Fukaya Koki,
Shyodo Suzuki, Kunie Ito, Yosuke
Aida og Nobou Sekine.
Pris 1200 Skr. inkl. frokost og fest¬
buffet.

Tilmelding senest 31. august ved
indbetaling af beløbet på LARs
postgirokonto nr. 502557-2.
Mere information: LAR,
Håkon Johnsson +46 8 4290459
eller Per Axelsson +46 8 6984300.

Kursus i Italien
- studierejse i England
Emnet for Benetton-fondens årlige
kursus med forelæsninger i Treviso
og efterfølgende studierejse er i år
England.
Rejsen foregår fra 4.-15. september.
Ekskursionsmålene er bl.a. Crawley
og Milton Keynes new towns, North
York Moors National Park, Yorkshire

Dales National Park, Castle Howard,
King's Manor, Hampton Court Pala¬
ce, Painshill Park samt West Dean
Visitor Estate.
Thomas Wright, Domenico Luciani
og Peter Goodchild står for progam-
met.

Yderligere oplysninger: Ida Frigo.
Fondazione Benetton Studi Richerche.
Piazza Crispi 8, 31100 Treviso.
Tel. +39 422 579450,
fax +39 422 579483.

Dansk Byplanlaboratorium
15. juni. Studietur til Køge.
3.-4. sept. Planlægning af det åbne
land. Odense.
23.-24. sept. Byomdannelse. Roskilde.
1 .-2. okt. Det 48. danske byplanmøde:
Boligen, kvarteret og byen. Odense.
29.-30. oktober. Forstaden. Brøndby.
10.-16. oktober. Studierejse til Italien.
3.-4. november. Øresundsregionen.
Information om alle kurser m.m.:

Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
www.byplanlab.dk

Movium

12.-17. juni. Skolgårdar och pedagogi-
ska tradgårdar. Studierejse i England.

Movium. SLU. Box 54. 230 53 Alnarp.
Sverige. Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40 46 08 45.

Udstillinger i Meldahls Smedie
4. april-17. maj
Turen til Norden. Enric Miralles &
Benedetta Tagliabue Arquitectes
Associats.

20. juni-12. juli
Afgangsprojekter sommer '98.
100 projekter fra sommerens afgang
på Kunstakademiets Arkitektskole.

29. august-27. september
Konstruktionens paradoks. Letvægts-
konstruktioner og konstruktionsmor-
fologi efter modeller af Le Ricolais
og danske forskere.

10. oktober-8. november
Arkitektstudiet til debat.
20 studieforløb på Kunstakademiets
Arkitektskole - mål og resultater.

14. november-9. december.
Et Danmarksbillede. Landskabs-

projekter i det 20. århundrede.
Meldahls Smedie.
Danneskiold-Samsøes Allé 51. Holmen.
Åben alle dage 12-18.
Tel. 32 68 60 00.

Vi former din idé...

...i natur- og betonsten

ISIS BB betonvarer Sterkende AS
Lillemosevej 1, Sterkende
2640 Hedehusene - Tlf: 46 13 88 44
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HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:
24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken'. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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DE NYE LANDSKABELIGE HAVER
Afgangsprojekterfra Landskabsafdelingen på Kunstakademiets Arkitektskole, foråret 1997

Stig L. Andersson

I Havekunst fra 1946 skriver C.Th. Sørensen om undervisningen af
den kommende generation af have- og landskabsarkitekter fra Kunst¬
akademiet. Han skriver bl.a. om landskabsarkitektens særlige fagom¬
råde og betydningen af samarbejde: 'Det forholdt sig med kunsten
som med andre fagområder; der fandt en specialisering sted. Efter en

lang tid med stagnation og uselvstændighed var faget ved at udvikle
sig til et speciale med en ny position i samfundet.'

Havearkitekterne skulle sidenhen i praksis samarbejde med byg¬
ningsarkitekter, hvorfor der blev lagt vægt på, at de også satte sig ind
i emner, der ikke direkte vedrørte havekunstfaget.

1 dag ses disse forhold med al tydelighed i den måde, som sidste års
afgængere løste deres opgaver på. Og de viser i valg af opgaveemner
en interesse for problemstillinger, som intensivt debatteres i samfun¬
det. Det er emner som, hvordan vi skal efterbehandle vore råstofgrave,
renovere bycentre og anlægge parkeringspladser, rydde op i nedlagte
erhvervsområder og forurenet jord, sammenbinde byen og landskabet.

Projekterne klargør landskabsarkitektens faglige ekspertise i disse
sammenhænge ved at skabe ny form og erkendelse gennem opryd¬
ning i og renovering samt genopretning af vores omgivelser.

Landskabsarkitektensfaglige ekspertise
C.Th. Sørensen skriver i samme artikel det er for så vidt ikke særligt
svært at efterligne et natursceneri på en fuldkommen måde, deri lig¬
ger der slet ikke noget problem, udover noget rent gartnerisk...'
I stedet skal man se landskabsarkitektens arbejde 'som et produkt af
logisk tænken og planlægning...' hvor 'der er afgørende forskel på,
om resultatet er nået, fordi man vilde efterligne naturen, eller fordi
givne betingelser talte til gunst for en sådan form'.

Samarbejdet er afgørende. Der er ingen tvivl om, at de problem¬
stillinger, som de fem afgangsprojekter behandler, kræver samarbejde
mellem flere og forskellige professioner for at kunne løses optimalt.
Det kan være samarbejde mellem biologer, ingeniører og landskabs¬
arkitekter. Men det afgørende er, at hvert fagområde bidrager til hel¬
heden med det, man er god til. De fem afgangsprojekter vises i ud¬
drag for at illustrere, hvad landskabsarkitekter kan bidrage med.

I introduktionen til Designing the New Landscape skriver forfatteren
Sutherland Lyall, 1991, at 'The new landscape is pluralist, drawing
from a great diversity of sources and disciplines'. Ser man tilbage på
den britiske landskabsarkitekt Geoffrey Jellicoe findes nært beslægtede
betragtninger at læse i artiklen A Table for Eight. Under denne over¬

skrift'skriver han i 1961 i bogen Spacefor Living om landskabsarkitek¬
tens rolle i formgivningen af vores omgivelser. For at opnå den højeste
kvalitativt i formgivning, funktion og social sammenhæng foreslår
han, at de faglige professioner, der har indbyrdes slægtskab, sætter sig
sammen om et bord i løsninger af specifikke opgaver. Det er land¬

skabsarkitekten, bygningsarkitekten, byplanlæggeren, ingeniøren, filo¬
soffen, billedhuggeren og maleren, der skal samles om et kvadratisk
bord for med tiden at kunne 'runde hjørner' inden for eget fagområ¬
de som resultat af den nye viden, de får gennem samarbejdet.

Afgangsprojekternes problemstilling
Den 30. maj 1997 kunne man i Weekendavisen læse, at Los Angeles
er fremtidens by. Om denne sang Joni Mitchell for 25 år siden 'They
pave Paradise and put up a parking lot'. Paradishaven er blevet asfal¬
teret og forvandlet til en parkeringsplads, og havens stier er omlagt til
freeways.

De sidste 50 års planlægning har bidraget med parkeringspladsen
som den nye attraktion og det nye pladsrum i byen. Et andet områ¬
de er renovering af boligområdernes udearealer. Efter lang tid med
byfornyelse af etageejendomme og gårdrum, bliver det aktuelt med
de mere offentlige uderum som bycentre og større parkområder i bo¬
lignære omgivelser.

Uden for byen venter en lang række andre opgaver på at blive løst.
Det er efterbehandling af råstofgrave, renovering af infrastrukturer,
oprydning efter miljøbelastende produktioner og lossepladser samt

reetablering af by- og landskabsmæssige sammenhænge i de nedslidte
boligområder fra 60erne og 70erne.

Landskabsarkitektens arbejdsfelt er den rumlige organisation af
vores fysiske omgivelser og formgivning ud fra kvalitative, sociale og

funktionelle forudsætninger. Det er ikke målet at gøre et bestemt bil¬
lede. I al fald ikke et fuldstændigt billede. Gennem registrering, ana¬

lyse, tegning og model, synliggøres forskellige muligheder ved et gi¬
vent sted i relation til konteksten.

Billedet er ikke det bærende. Der søges ikke efter noget bestemt
vartegn eller emblem, men efter en form, der kan fremvise stedets po¬

tentiale. Med et givent program kan stedets form- og funktionsmæs¬
sige muligheder synliggøres og fa en betydning, der baserer sig på de
egenskaber, stedet er underlagt som f.eks. klima, jordbundsforhold
og jura.

Afgangsprojekternes besvarelser er ikke præget af en sentimental
leflen for tabte værdier, men båret af en rationel og poetisk tolkning
af stedets muligheder, der spænder fra de overordnede træge landska¬
belige træk som terrænformationer og materialer til erkendbare facts
som forurenet jord og sociale forhold. Visionerne er ikke noget givent
eller opfundet, men noget, der gror ud af stoffet i takt med at det
bearbejdes.

I takt med at flere og flere produktions- og råstofområder i land¬
skabet skal renovere?, bliver det nødvendigt med en stillingtagen til,
hvad det er for kvaliteter og udtryk, der tilstræbes.

Fire af årets fem afgangsprojekter arbejder med større landområders
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omlægning til rekreative formål med mulighed for oplevelser, der gi¬
ver ny erkendelse. Jacob Withs projekt interesserer sig for koblingen
af Køge by med Køge Bugt. Stine Poulsens projekt er en omlægning
af Lynge grusgrav, Lars Algreens projekt er en omlægning af Roskilde
grusgrav, og Maria Christiansens projekt er en renovering af Frederiks¬
sunds havneområde. Lise Thorsen giver et forslag til omlægning af
TV2's hovedsæde i Odense med parkeringspladser og haver som en

del af baneterrænets fremtidige udtryk.
Ny erkendelse er netop noget, vi får ved oplevelsen af godt desig¬

nede parker og landskaber. Der er formet ud fra overvejende sociale,
kvalitative og funktionelle forhold. Anderledes forholder det sig med
parker og landskaber, der er formet ud fra ønsket om at formidle et

bestemt natursyn som det pastorale landskabsbillede.
Ud fra en erkendelse af dette og med udgangspunkt i de eksisterende

fysiske forhold, opstiller hver af de fire afgængere en række modeller
for formgivning. På den måde er det fremtidige udtryk ikke noget,
der skal hentes ind i projektet udefra, men noget naturligt hørende
til stedet og indholdet. Det er her landskabsarkitektens faglige eksper¬
tise kommer ind i debatten i udformningen af vore omgivelser og

landskaber.

Man kan sige, at det forholder sig på samme måde, som når man

tilkalder en blikkenslager, hvis der er problemer med køkkenvasken
og vandinstallationerne. Da kontaktes sjældent en filosof eller sned¬
ker - de indkaldes i andre sammenhænge.

Formgivning aflandskaber
Når biologer og naturgeografer behandler vore omgivelser, sker det
ud fra andre ideer og forudsætninger, end når landskabsarkitekten
gør det. Når ønsket er at reetablere en forsvundet biotop, sker ud¬
formningen ikke ud fra kvalitative overvejelser eller hensyn. Interessen
knytter sig til formidlingen af allerede kendt viden.

Mange steder i landet er sådanne stykker natur blevet etableret med
vægten lagt på stedets evne til at formidle noget om biotopens pro¬

gression. Man har etableret et stykke natur, om hvilket det fremhæ¬
ves, at kvaliteten består i, at denne natur er i modstilling til byen og

omgivelserne i øvrigt. Det formmæssige udtryk af dette billede er no¬

get, der kan integreres, og således er det ikke en naturlig del af byen.
Hverken formsproget eller indholdet knytter an til byens sprog eller
sociale liv. De, der bor i byen, antages at mangle naturbaserede ople¬
velser, som de så kan få ved at besøge dette nye stykke natur. Men
ikke meget mere.

Områderne udformes oftest efter kendte billeder af pastorale land¬
skaber. Oftest billeder, der er hentet fra helt andre sammenhænge.
Oplevelser er der masser af. Men de knytter sig til det på forhånd
kendte og genkendelige billeder. Sådanne forhold er værdifulde for

f.eks. biologi- og historieundervisning og fremragende til formidling
af stof, men håbløst til at give de besøgende oplevelser, der peger vi¬
dere frem, nye måder at se og opleve verden på.

Og hvorfor også det, det er jo hverken biologens eller naturgeogra¬
fens faglige opgave. Men det er landskabsarkitektens opgave.

C.Th. Sørensen refererer til Hans Rose, der i sin bog Spatbarock
skriver: 'Det, man kan indvende mod den landskabelige have, er ikke
så meget, at den ligner naturen mere end andre haver og landskabs¬
typer, men særlig dette, at den principielt er uden udviklingsmulig¬
heder. Landskabshaven har det tilfælles med naturen, at der ikke

frembringes nye typer, og udviklingen er så betinget af organisk vækst
og forfald, at den ikke kan bedømmes fra et kunsthistorisk, men kun
fra et naturvidenskabeligt synspunkt'.

Hvidøre Strandpark, den kunstige Bellevue Strand og Staunings
Plæne fra 1930rne af C.Th. Sørensen med Arne Jacobsen og Poul
Baumann som arkitekter bag byggeriet er et eksempel på godt samar¬

bejde og et nyt fysisk udtryk, der gav ny erkendelse. Stranden og hu¬
sene er tænkt og formet i en vision om at skabe nye rekreative mulig¬
heder. I Barcelona op til De Olympiske Lege i 1992 er stranden og

arkitekturen formet i et nyt billede, der sammen med aptering og

belysning har formet et landskab af stor rekreativ værdi for byens
borgere.

Maria Christiansen giver i sit afgangsprojekt, forslag til renovering
af Frederikssunds havneområde og byens relation til Roskilde Fjord,
et bud på fremtidens landskabelige have, som et sted for erkendelse
af nye mål og etik.

I takt med at flere og flere råstofgrave i landskabet skal renoveres
eller reetableres, er det nødvendigt med en definition af begrebet kva¬
litet. Det tager de to grusgravsprojekter af Stine Poulsen og Lars Al-
green op til diskussion. De lader de opstillede planlægningsmodeller
være dynamiske og følge produktionen, så områdets forskellige attrak¬
tioner er tilgængelige for de besøgende på forskellige tidspunkter, si¬
multant med gravningen. Herved har de skabt et ufuldkomment ud¬
tryk, der er formidlet gennem en bevidst, rationel, kontrolleret og

poetisk tegneteknik. Kvaliteten ved denne planlægningsstfategi kan i
dag opleves i Hedeland Grusgrav ved Roskilde, hvor Nørgårds og
Vesterholts tegnestuer for 20 år siden netop gjorde brug af denne
tankegang ved renoveringen af råstofgraven.

Afslutningsvis kunne Geoffrey Jellicoe igen komme til orde om

landskabsarkitekten, der udvikler og bevarer sin integritet gennem

samarbejde. Indholdet i de viste projekter tydeliggør en præcisering
af landskabsarkitektens faglige bidrag i løsningen af specifikke opga¬
ver i vore omgivelser.
Stig L. Andersson, lektor ved Institutfor By- og Landskabsplanlægning,
Landskabsafdelingen, landskabsarkitekt maa, mdl
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Landskabsplan for Nymølle grusgrav

Afgangsopgave udarbejdet afStine Poulsen, juni 1997.
Landskabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Opgaven har været at udarbejde en landskabsplan for
Nymølle Grusgrav i Nordsjælland, så grusgraven gø¬

res rekreativ tilgængelig, samtidig med at gravningen
står på 10-15 år ind i næste århundrede. Intentionen
er at udstikke rammer for en proces, hvor overgangen

mellem gravelandskab og rekreationslandskab bliver
glidende for at fa glæde af den attraktion, gravningen
er, og gøre landskabsbearbejdningen til en artikulering
af indvindingens spor i landskabet.

Stedet har et klart potentiale som rekreativt områ¬
de. Det er bynært og med sine landskabsformer et

særligt og varieret sted at bevæge sig rundt i. Bakkerne,

sletterne og søerne kan få en alsidig anvendelse, som
varierer med årstiderne - badetøj og vandski afløses
af kælk, ski og skøjter. Jeg ønsker altså at formidle
grusgravens særlige rumlige kvaliteter i form af en

landskabsoplevelse ved bevægelse sig gennem områ¬
det, at bearbejde tilgængeligheden og anvise en pleje,
der over tid understøtter de rumlige oplevelser.

Projektet foreslår etapevis etablering af asfaltplinte,
stier og dyrefolde. Tre asfaltplinte lægges ud fra den
omgivende by til kanten af grusgraven. Stier og ned¬
lagte kørespor fra grusgravningen bugter sig hen igen¬
nem terrænet og leder én ind i gravsgravninglandska-
bet. Indhegnede folde tegner tre forskellige dele af
grusgraven, og med tre typer dyrehold (geder, får og

køer) vil der frembringes tre forskellige overflader,
som tydeliggør karakteren af hver fold.

Etapeplan nr. 3,1:10.000
• Plan, phase 3; 1:10,000
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Udsigt fra jordformation over plint og fårefold
• View from mound extending across plinth and sheepfold
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Grussti langs den sydlige søbred
Gravel path winding along southern bank

Situationsplan år 2020
1:10.000
• Site plan for the year 2020
1:10,000

Landskab 3/98 53



Vandhave set fra godsterræn
• Water garden seen from goods tracks

Et anlæg til TV2 i Odense

Afgangsopgave udarbejdet afLise Thorsen, juni 1997.
Landskabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Opgaven består i at skabe et identitetsgivende have¬
anlæg til en virksomhed. En virksomheds aktivitet og

produkt skal synliggøres i de fysiske omgivelser for
herigennem at starte en arkitektonisk dialog mellem
sted og aktivitet.

Ud fra en personlig fascination af tv-mediets flygtige
og besnærende uvirkelighed er TV2 valgt som virk¬
somhed. TV2 s hovedsæde ligger i et restaureret kvæg¬
torv langs rangerterrænet i Odense. Opgaven forud¬
sætter en bygningsudvidelse til ca. dobbelt størrelse.
Det nye volumen på ca. 9000 kvm placeres forskudt i
forhold til den eksisterende bygning, og det vil primært
indeholde primært magasin, studie og give adgang til
taghaven.

Det samlede anlæg består af tre havetyper, en vand¬
have, en taghave og et parkeringsområde.

Vandhaven udgøres af et 50 x 100 m vandspejl, en

52 meter høj sendemast og syv frit placerede parabo¬
ler, der er fem til ti meter høje og fremstår som stili-

Situationsplan 1:5000
• Site plan 1:5000
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Tagplan 1:2000
• Roof plan 1:2000

serede træer. I vandfladen reflekteres parabolerne og

himmelen - himmelrummet, hvori den globale kom¬
munikation foregår.

Taghaven er en labyrintisk plan, der består af halv¬
anden meter høje græsser (Miscanthus sinensis 'Gracil-
limus' og 'Strictus')- Græssets flimrende og svajende
form er en allegori til tv's billedrum. Vindens rislen i
græsset og grusets knasen, når man går, danner havens
lydbillede.

Parkering til ca. 500 biler angives af lamper, der
ligger som lysende bobler i asfalten. Lysboblerne følger
rangerterrænets retning og skaber sammen med tag¬
havens fiberlys en lysende have i nattens mørke.

Haveanlægget forener produkt og virksomhed i et

greb og kan blive et ikon for TV2 — på skærmen og i
virksomhedens fysiske rum.

1 |
i \

Taghave • Roof garden Jorden op i himlen • The earth ascending Sommer • Summer

Snit 1:100 • Section, 1

Vinter • Winter

i
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Eksisterende forhold
1:50.000
• Existing sites
1:50,000

En ny bakkeø i Frederikssund

Ajgangsopgave udarbejdet afMaria Christiansen, juni 1997.
Landskabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Opgaven er en landskabelig bearbejdning af Frede¬
rikssunds kant mod Roskilde Fjord, byens havnefront.

Indgangsvinklen til opgaven er det paradoksale, at
de havnerelaterede anlæg ikke længere er i funktion —

jernbanedæmningen, Tippen samt de forurenede hav¬
neområder - men fortsat hindrer opfattelsen af fjord¬
landskabets oprindelige og meget smukke kystlinie.

Ved at fjerne banedæmningen, genanvende råmate¬
rialet lokalt samt inddrage den forurenede jord er det
projektets intention at skabe realistiske forudsætninger
for en landskabelig helhedsløsning, der også bedrer
vandets strømningsforhold og dermed vandkvaliteten
på stedet.

Projektforslag
1:50.000
• Proposal, 1:50,000
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På Tippen skabes en høj bakkeø i lighed med fjord-
landskabets moræneaflejninger. Heri forsejles og depo¬
neres den forurenede jord. Med sin fremskudte place¬
ring i fjorden far bakkeøen en særlig betydning som
kreativt udflugtsmål. Bakkeøen og to fugleøer, anlagt
som lave stenrev, afgrænser havnen mod fjorden.

På den sydlige del af Tippen trækkes fjordlandska¬
bet ind som en pilebeplantet strand, der samtidig for¬
binder byen med bakkeøen. Med tidevandets rytme

og årstidernes skiften opleves fjordmiljøet - ålegræs,
muslingebanker og fugleliv på nært hold...

Havnefronten. Bakkeø i fjordens retning.
Det højeste punkt markerer indsejlingen.
Fugleøerne, danner havnerummet.
• Quayside. 'Island' mound overlooking the inlet.
The most elevated spot indicates the opening.
Bird islands form the harbour space.
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Opstalt set mod nordvest, 1:1500
• Northwestern front, 1:1500
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Øverst. Undersøgelsesfelter i Køge
• Top: Køge task area subdivided
Nederst. Modelfoto, set fra nord
• Buttom: Model photo, view from the north

En strategi for Køge

Afgangsopgave udarbejdet afJacob With, juni 1997.
Landskabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Projektets målsætning er, gennem en landskabelig
behandling af et område øst for Køge station og bane¬
terræn, at skabe en bedre visuel og rumlig sammen¬

hæng mellem Køges forretningskvarter, station, indu¬
striområde, havn og kyst.

Baggrunden for opgaven er en generel interesse for
forstadens rum, som i mange tilfælde synes margina¬
liserede og betydningsløse som en følge af de mange
trafikårers rumligt dominerende opstrimling.

Således ligger opgaveområdet også som en langstrakt
strimmel mellem Junkers industrier og baneterrænet.
Området har tidligere været brugt som oplagrings¬
plads for tjæreimprægnerede jernbanesveller, men lig¬
ger nu forurenet og ubenyttet hen. Dette er bl.a. med
til at forstærke den oplevelse af bagside, man far ved
ankomsten til Køge. Projektet søger gennem en ræk¬
ke indgreb at skabe en ny balance, således at man i
højere grad vil opleve, at man ankommer midt i byen,
hvad man geografisk set faktisk også gør.

En strandeng bestående af vildtvoksende blomster
og rørskov i stigende tæthed op mod industriens mar¬

kante bygninger skaber sammenhæng med den omgi¬
vende dobbeltkysts altovervejende landskab og foran¬
krer Køge som en by skabt på gentagne opfyld.

En langstrakt svagt krummende betonplint, hvorpå
kommunens ekspanderende behov for parkeringsplad¬
ser afvikles, præciserer middelalderbyens lidt flossede
baggårdskant mod området. Samtidig kan den forure¬
nede jord indkapsles i plinten.

De to elementer, strandengen og plinten, fastholder
fladen som en kvalitet, der muliggør tilsynekomsten
af byens og industriens skylines og samtidig skaber en

udveksling mellem disses skalaer og stoflige karakter.
Byen tilføjes et nyt område, der giver plads til så for¬
skellige aktiviteter som transport, parkering, kontor¬
bygning, park og restaurationsliv, funktioner og akti¬
viteter, som her indgår i en ligeværdig syntese.
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Øverst. Udveksling og sammenstilling.
Midte. Strandeng i mellemrummet
• Top: Exchange and juxtaposition
Above: Wetland meadow in the middle district

Tv. Plan 1:5000
• Left: Plan 1:5000

Snit 1:650
• Section, 1:650
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1. Bebyggelse og tekniske anlæg efter 1960,1:30.000.
2. Teknisk administrative grænser,1:30.000.
3. Bosætningsmønster Roskilde Festival 1978,1:15.000.
4. Bosætningsmønster og scener Roskilde Festival 1996,1:15.000.
• 1. Built-up and utility areas after 1960,1:30:000.
2. Technical and administrative bounds, 1:30,000.
3. Tents during the Roskilde Festival of 1978,1:15,000.
4. Tents and bandstands during the 1996 Festival, 1:15,000.

Badestrand til 90.000 på Roskilde Festival

Afgangsopgave udarbejdet afLars Algreen, juni 1997.
Landskabsafdelingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Projektet tager udgangspunkt i en ny lovgivning på
råstofområdet, der medfører, at der i praksis ikke fyl¬
des jord fra anlægsarbejder i råstofgrave af frygt for
forurening af grundvandet. Det stiller nogle helt nye

betingelser for efterbehandling, idet man må arbejde
med de eksisterende materialer.

Denne opgave samarbejder grusgravningsinteresser
med aktiviteterne på Dyrskuepladsen i Roskilde, især
Roskilde Festival. Analysen af det bebyggede landskab,
af geomorfologi, Roskilde Festival og graveprocessen

fører til at lade landskabet, som er domineret af store

tekniske anlæg, komme fuldt til udtryk i et enkelt og

rationelt helhedsgreb, der - modsat den traditionelle
efterbehandling - ikke søger at skjule den indvinding,
'der er foregået. Der er dels skabt et rekreativt område
for omkringboende, dels kan man tale om en 'Iand-
skabsmodning', der så at sige forbereder området til
at modtage de stadigt større udstillings- og messeakti¬
viteter, det er så velegnet til på grund af sin placering
nær hovedfærdselsårer. To typer aktiviteter, der ud¬
mærket kan trives side om side.
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Fremtidig bosætningsplan" 1:10.000 • Future camping, 1:10,000

« SE

Snit med 5 x overhøjde • Section with quintuple elevation
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ISLANDS BRYGGE — mellem havn ogfælled

Kamilla Iversen

Specialopgave ved Sektion for
Landskab, KVL, foråret 1998.
Vejleder Malene Hauxners udtalelse:
Det er mit håb, at Københavns

Kommune vil studere Kamilla

Iversens forbilledligt enkle og

stærke forslag til udformning af
overgangen mellem Islands Brygge
og Havnen, respektivt Fælleden.
Mod Fælleden tanker hun sig
plantageagtige skovparcellerpå
stylobater og skærme afpopler,
gennemskåret afkanaler — sat
som kulisser, der smukt ogforståe¬
ligt både lukker og åbner ind til
det eventyrlige vildnis under den
store himmel. Naturen far ikke
bare lov til at indvadere byen,
indtil sliddet bliverfor stærkt.
Mod. vandet er byen selv kulisse.
Her lader hun det lodrette og det
vandrette mødes uforstyrret af
uvedkommende øer, som det i dag
er foreslået afkommunen.

København som by står over for store forandringer i de
kommende år. En ting er, at byen arealmæssigt og tra¬

fikmæssigt udvides i kraft af realiseringen af Ørestaden.
Noget andet er, at København også inden for de eksi¬
sterende rammer vil undergå store forandringer.

Industrigrunde, baneterræner, militærarealer og hav¬
nearealer frigives i takt med, at de eksisterende funkti¬
oner afvikles. Disse forladte arealer er et stort potentia¬
le i fornyelsen af København.

Særligt områderne i kontakt til havnen er meget at¬
traktive. Den fremtidige udnyttelse af disse arealer er af
stor betydning for opfattelsen af København som en

by ved vandet. Arealerne er dermed også særlig sårbare.
Denne opgave om Islands Brygge handler i særdeles¬

hed om et af disse sårbare områder. Jeg giver her mit
bud på, hvilken rolle bydelen Islands Brygge kan kom¬
me til at spille i byen København, attraktivt beliggende
som nabo til Ørestad, fælled, havn og city. Ved at bear¬
bejde friarealerne på Islands Brygge forbereder jeg by¬
delen på en fremtid, hvor flere store industriarealer i
området vil komme til at rumme nye funktioner.

I det store industriområde, som rummer det tidlige¬
re Dansk Sojakagefabrik, foreslår jeg, at alle bygnin¬
ger så vidt muligt bevares og istandsættes til nye formål.
Mellem bygningerne skaber et system af stammehæk-
ke, græs-, grus, og vandflader muligheder for både in¬
timt ophold og sportsaktiviteter m.m. Den lidt rå

stemning fra de forladte fabriksbygninger bevares ved
f.eks. at bevare rørføringer og jernbanespor.

Kajarealet syd for siloerne udlægges til havnepark
med samme karakter som den eksisterende park nord
for Sojakagefabrikken. Parken består af flader med
græs, grus, granit og vand, som understreger kontak¬
ten til himlen samt en allé af kirsebærtræer, som afg¬
rænser parken mod gaden. Spor og rester fra havne¬
miljøet bevares som påmindelser om stedets tidligere
funktioner.

På det store industriareal bag parken foreslår jeg en

kompakt bebyggelsesstruktur, hvor facaderne mod
havneparken og mod fælleden er sammenhængende
og markante.

Overgangen fra byen til fælleden understreges med
markante landskabselementer. Birkeskoven, etableret

på et hævet bed, kanalen, flankeret af rækker af pop¬

peltræer, elleskoven, som brydes af en smal kanal og

poppelhegnet. Ved at passere disse elementer gøres
man opmærksom på, at man nu bevæger sig fra et
område til et andet - fra den tætte by til det åbne
landskab.

Kontakten mellem bydelen Islands Brygge og det
øvrige København forbedres ved etablering af gang-

og cykelbroer, som tilknyttes stisystemet over Fælle¬
den mod Ørestaden.

Kamilla Iversen
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Herunder: Finlandia-huset,
Alvar Aalto, 1971.
Tv. Luftfoto over Toloviken set fra syd.
Midt tv. Finlandia-huset,
derover det nye operahus.
• Top: Finlandia Hall,
Alvar Aalto, 1971.
Left: Toloviken Bay seen from the
south: aerial photo.
Mid, Finlandia Hall.
Above, the New Opera House.

TOLOVIKENS PARKTÅVLING
Tankar efter tdvlingen i Helsingfors

Leena Iisakkila

Deltagare
I idétåvlingen om Tolovikens park lostes landskaps-
arkitektoniska uppgifter i huvudstadens innersta del.
Områdets landskapsmåssiga forutsattningar, dess be-
tydelse i stadsbilden och med avseende på funktioner
kan inte nog betonas. Forvåntningarna på tavlingen
var hogt stållda och man visade stort intresse for den.
Over 2000 tåvlingsprogram bestålldes. Endast 61 for¬
slag låmnades in. En del av gratismaterialet bestålldes
såkert av ren nyfikenhet, men somliga hade nog for
avsikt att delta i tavlingen. Ett nårmare studium av

uppdraget avslojade svårighetsgraden, och många av-

stod från att fortsåtta.

Flera markanvåndningsfrågor var svårlosta for land-
skapsarkitekter, som inte hade lampliga samarbets-
partners. En kommentar i efterhånd var att en stor del
av arbetstiden gick till att reda ut basforutsåttningar.
De begransande faktorerna borde vara klara och enty-

diga, så att de tavlande skulle kunna koncentrera sig
på det våsentliga, utvecklandet av idéer. For personer

med blott och bar landskapsarkitektonisk utbildning
kan stadsplanemassigt olosta frågor vara ett ooverstig-
ligt hinder.

Å andra sidan visade tåvlingen klart hur viktigt det
år att landskapsarkitekter behårskar arkitektoniska
och stadsplanemåssiga frågor.

Idéernas betydelse
De vinnande forslagen och forslagen som placerades i
den så kallade ovre klassen var mycket olika. Man ha¬
de hittat många fortjånstfulla losningsmodeller. De
prisbeldnta forslagen hade lost den viktiga sodra delen
av parken på sinsemellan mycket varierende satt. Hela
det ovriga tåvlingsområdet fick bara margineli upp-

mårksamhet till del, fastan har fanns platser, som på
lång sikt kraver upprustning och nya åtgårder.

Var tåvlingsområdetfor stort och mångfacetterat
for en enda tiivling?
Storsta delen av de tåvlande hade hållit sig inom ra-
men for de riktlinjer stadsplanenamnden hade stakat
ut i sin delgeneralplan och hade bevarat det dår plane¬
rade nya vattenområdet i Tolovikens sodra del. De
basta forslagen hade trots allt individuella losningar
med egen karaktar och smidigt sammanfogade detaljer.

I de utlandska forslagen drog presentationstekniska
finesser uppmarksamheten till sig i sådan grad, att las-
barheten ibland blev lidande. I de basta arbetena hade

man både i presentation och planering anvånt sig av

en lagom avskalad teknik och avstått från en onodigt
detaljerad framstållning, helt enligt idétavlingsprinci-
perna. Alia tavlande hade inte insett detta, utan spoli-
erat sina arbeten med alltfor detaljrika planscher.
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En parkforfinska forhållanden?
Två av de tre forstå forslagen var gjorda av finnar. Det
visar att har finns planerare som klarar sig i internatio-
nell konkurrens. Man sokte forslag till en ny helsing-
forsisk urban park. Det fortsatta planeringsuppdraget
gick till finnar, och har har man nytta av deras lokal-
kannedom och deras kunskaper om finsk planerings-
och beslutsfattarpraxis.

Får vi då en finsk park genom att bearbeta det vin-
nande finska forslaget? Den frågan besvaras forst når
parken blivit fårdig och tagits i bruk. I forslaget fanns
tydlig dansk inspiration, fastån planeforfattarna år
finnar.

Landskapskonst år bunden till platsen, i varje plan
borde man kånna platsen ande, genius loci. Kan man

samtidigt bejaka denna ande och håmta sin inspirati¬
on utifrån? Forstor kanske utlåndsk influens det fin¬

ska i parken? Och vad år det som gor en park finsk?
Enligt min åsikt år det inte fel att bli påverkad. Det

år till och med att rekommendera, om bara intrycken
filtreras och bearbetas, så att det inte år fråga om kopi¬
ering. Helt nya idéer fods sålian.

Når man bedomer finskheten i en park, ser man i
allmånhet sårskilt på våxtsammansåttningen. Men det
år inte enbart inhemskt våxtmaterial som ger den fin¬
ska prågeln. Ljuset, årstidernas våxlingar, klimatet,
vårme, vatten, is och sno år några exempel på element
som kan anvåndas.

I Tolovikståvlingen fanns bara glimtar av detta.
I de fiesta forslagen har man helt glomt blåsigheten i
den finska stadsmiljon. Man kunde ha våntat sig att
se vindskydd som en viktig utgångspunkt for dimensi¬
onering och gestaltning av uterummen, men i allmån¬
het bjod man på oppna vatten- eller markytor, som

oppnade sig mot soder, och dår visteise kan vara be¬
haglig bara under varma sommardagar. Hår blaser
vinden over stora oppna ytor fram mot det smala rum

som finns mellan Posthuset och det stora nya museet
for modern konst, Kiasma. Varken finska eller utlånd-
ska planerare hade kunnat leva sig in i alla de faktorer,
som styr planeringen.

Våxternas tillvåxt år långsam i Helsingfors. Dårfor
skulle det kånnas naturligt att anvånda andra rums-

bildande material. Man onskar ju att parken skulle
utvecklas i snabb takt. Bara ett fåtal tåvlande hade

anvånt sig konsekvent av markformer som rumsbil-
dande och skyddande element.

1. præmieprojekt/1 st prize entry: The Secret Gardens •

FIM 160,000.
Authors: Arkkitehtitybhuone Artto Kaijansinkko Palo Rossi Tikka Oy/HannuTikka, Kimmo Lintula.
Assistants: Mirva Saukkola, literary researcher, Antti-Matti Siikala, architect, SAFA, Michelle Staudohar,
student of architecture, TomasWesterholm, student of architecture, Tuomas Wichmann, architect, SAFA
Lighting design: Julie Oksanen, Lighting Designer E.L.D.A
Vesa Honkonen, architect, SAFA
Landscape design: Kati Susi-Wolf, landscape architect, Ria Ruokonen, landscape architect, SAFA
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2. præmieprojekt/2nd prize: Kantavalla Kanavalla.
FIM 120,000.
Authors: Gretel Hemgård, landscape architect, MAL.
Assistants: Elina Kataja, student of landscape architecture,
Juha llonen, arkitekt, SAFA, Rintaro Fukuhara, sculptor, Tuom-
as Rajajårvi, Director of Town Planning, Tiina Taipale, student
of architecture, Judith Ann Herd, Associate Professor, Karin
Taipale, Director, Monica Elander-Heino, Horticulturist.
Experts: Park history: Maunu Håyrynen, Doctor of Philosophy.
Foundation engineering: Heikki Autio/Pohjatekniikka Oy.

En park for niista årtusende
I tavlingen soktes modeller for 2000-talets park. Gav
det vinnande forslaget sådana? Enligt min åsikt finns
har ingenting ur europeisk synvinkel revolutionerande.
Men ur den finska parkkulturens synvinkel kan man

se en klar kursåndring. Forslaget ar tydligt inriktat på
att erbjuda plats och forutsattningar for en mangd
olika verksamheter åt många olika manniskor. I fanta-
sin kan man gå in i parken och vandra mellan stån-
digt skiftande vyer. Man kan vålja olika platser att stan-
na på, varma, svala, detaljrika eller platser med vida
utblickar. Det erbjuds platser platser både for stillsam
visteise och for stora tillstållningar.

I Toloviksparken behovs rum for stora folksamlin-
gar men också forst och framst platser for behagligt
uteliv. Motsåttningarna mellan dessa krav fororsakade
problem for många planerare. Skillnaden mellan nu-

tida och kommande parkkultur år såvitt jag kan for¬
stå att den nya parkens fråmsta uppgift år att vara en

vacker och trivsam miljo for manniskor att vistas i.
Samtidigt måste den vara hållbar. Att skapa en sådan
park år nåsta århundrades stora utmaning.
Leena lisakkila, landskapsarkitekt MAL med tegnestue
i Helsingfors

I dommerkomiteen bar bl.a. varet landskabsarkitekterne

Tuula-Maria Merivuor'i, repræsenterende den finske
landskabsarkitektforening SMAFLA;
Leena lisakkila, repræsenterende den finske landskabs¬
arkitektforening MAL
samt inviteretfra Tysklandprofessor Arno S. Schmid.

3. præmieprojekt/3rd prize entry: One Field
FIM 80,000
Author: Paolo L. Burgi, landscape architect, Switzerland
Assistant: Satchimine Masui, landscape architect, Japan
Ecological expert: Giorgio Aeberli, engineer,. Switzerland
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Fællestegnestuen - et arkitektværksted af format
Skal man tro de statslige evalueringsrapporter, har
forskningen det ikke for godt på arkitektskolerne, i
hvert fald ikke på skolen i København.

Det er lidt interessant at holde sig for øje, fordi stu¬

denteroprøret i sin tid blandt andet rettede en kraftig
anklage mod skolens lærere for passivitet i forskningen.
De anklagende studenter fra den gang er i dag selv de
anklagede, ikke sandt! Jeg nævner dette, fordi min
'gamle' professor på skolen, Viggo Møller Jensen, i sin
tid besvarede anklagen med: 'Jeg forsker hver dag, jeg
arbejder på min tegnestue' - et svar, som umiddelbart
forekommer lidt vel kvikt, og som de studerende hel¬
ler ikke lod sig spise af med. Som årene er gået, har
jeg dog fået stadig større sympati og respekt for sva¬

ret, dels fordi megen arkitektvirke vitterlig er en form
for mesterlære og følgelig ikke kan udforskes meto¬
disk på samme måde som de universitære videnskabs¬
områder, og dels fordi jeg i de mellemliggende 30 år
ikke er stødt på en eneste tegnestue, hvor forskning
eller kald det udviklingsarbejde, eksperimenteren og

nysgerrighed har været så udtalt som på Viggo Møller
Jensens Fællestegnestue.

Foruden VMJ var Jørn Ole Sørensen og Tyge Arn¬
fred indehavere af Fællestegnestuen, som vel fungere¬
de i tre årtier: 60, 70 og 80erne, så vidt jeg ved.

Sidstnævnte (Tyge Arnfred) har netop udsendt en

lille bog om enkelte af tegnestuens mere markante
projekter, Albertslund Syd, Farum Midtpunkt, Flexibo,
Solbjerg Have og Sibeliusparken. Bogen hedder ganske
enkelt: Fællestegnestuen, men med den helt præcise
undertitel et arkitektværksted'

Nogle har overtalt Tyge til at sætte ord på tegne¬
stuens projekter, som de tre indehavere i øvrigt mener

burde tale for sig selv, uden at det skal opfattes arro¬

gant. Som Tyge siger i forordet: 'Børnene er sat i ver¬

den. Der må de klare sig selv og skal hverken und¬
skyldes eller fremhæves af deres ophav.'

Bogens format, omfang, læse-let-stil og helt upræten¬
tiøse holdning gør, at de 60 små sider er overstået på
ingen tid. Derfor er det langt bedre at læse bogen end
anmeldelsen, hvorfor jeg også vil undlade en sådan.
Kun et par kommentarer kan jeg ikke tilbageholde:

Bogen har en god tone og viser respekt for både
lægfolk og fagfolk, hvad enten det er arkitekter, land¬
skabsarkitekter, planlæggere eller andre bybyggere.
De projekter, Tyge Arnfred omtaler, er alle blevet til i.
snævert samarbejde med forskellige faggrupper, hvad
resultaterne også mere end antyder. Et sted bemærker

Fra venstre: Jørn Ole Sørensen, Vig¬
go Møller-Jensen og Tyge Arnfred
• From the left: Jørn Ole Sørensen,
Viggo Møller-Jensen, and Tyge Arn¬
fred

TA: '(En) gennemarbejdet plan er et godt udgangs¬
punkt — også for ændringer.' Netop! Alt for få har
misforstået eller slet ikke forstået planlægningens op¬

gave. En del af dagens yuppie-arkitekter burde tage
ved lære af samarbejdets kunst, i stedet for at føre sig
frem med selvgratulerende omtale, fordi man har fået
opført en enkelt carport eller tegnet et luftkastel i en

konkurrence langt herfra.
Det er også værd at bide mærke i de kommentarer,

som TA ledsager de enkelte projekter med. De under¬
streger for mig, hvad der altid har været min opfattel¬
se af tegnestuen, at den konstant havde de medmen¬
neskelige kvaliteter og den sociale indignation for øje.
Det udtrykkes på ingen måde direkte, det underspilles
næsten, men det toner frem i projekterne og begribes
tydeligere, når man læser TA's erindringer om, hvor¬
dan projekterne blev til.

Netop tegnestuens vilje til konstant at give ny form
og velvære til de befolkningsgrupper, som tegnestuen
via KAB arbejdede for, blev også tegnestuens økono¬
miske kors til sidst. Hvert projekt blev til, som var det
firmaets første opgave; alt blev nytænkt, intet blev u-

forsøgt; meget lidt var forlods givet. Det måtte koste
i den sidste ende, ikke mindst i en tid, hvor anlægs¬
beløbet blev stadig forholdsvist mindre og beboer¬
demokratiet satte sig selv til rette ved tegnebordene,
hvilket fik projektomkostningerne til at vokse. Økono¬
mi og idealer kunne ikke nå sammen.

Landet er naturligvis ikke gået arkitektonisk fallit
ved denne tegnestues ophør. Men derfor er det allige¬
vel ubegribeligt og helt ude i hampen, at en af landets
store og ganske betydelige tegnestuer gennem flere år¬
tier, en tegnestue med en bemærkelsesværdig, nyskaben¬
de og kvalitativ produktion bag sig, skal portrættere

sig selv i en lille læs-let-udgivelse med få, nøjsomme
s/h fotos og udgivet med støtte fra KAB-fonden, når
andre, der endnu er helt unge og med en ganske be¬
skeden produktion, kan opnå betydelig spalteplads i
kataloger og fagtidsskrifter og med et udstyr, der vid¬
ner om megen iscenesættelse. Set i det perspektiv yder
bogen på ingen måde Fællestegnestuen retfærdighed.
Men det ville bogens forfatter ('højskolemanden')
måske" også helst være foruden?
Dennis Lund

Solbjerg Have blev den første bolig¬
bebyggelse herhjemme, der både
formåede at danne karré i forhold til

omgivelserne og samtidig udvikle en
smidighed og variation i facadeud¬
trykket mod det fælles gårdrum.
• Solbjerg Have became the first
Danish housing estate to combine
its statusas a block facing its
surroundings, with expressive
backyard pliancy.
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New Landscape Gardens: Five Graduation
Papers From The Royal Academy's
Landscape Division, Spring 1997, p. 49
Stig L. Andersson
Last year's Spring graduates show keen
interest in issues that are being ardently
debated in Danish society at large. Subjects
include how to treat used-up chalk mines
and gravel pits, renovate city centres and
design car parks, clear abandoned industrial
areas and contaminated grounds, and
reunite land and townscape. These projects
justify a call to landscapers' expertise in that
they tend to create new forms and to break
new conceptual ground.

A landscape architect aims to spatially
organise our environment — to shape our
space - using what he or she knows about
function, quality, and social and communal
needs. The goal is never just to create an
image. The contextually determined poten¬
tial of a site will be illustrated by registra¬
tion, analysis, sketching and model building.

None of these graduation projects senti¬
mentally minister to lost values; rather,
graduates tend to rationally and poetically
interpret the potential of sites, showing an
awareness of both such large-scale features
as levels and materials, and of contaminated
soil and social facts. Visions are not given,
nor are they mere inventions; rather, they
grow from the matter at hand, while work
is in progress.

Landscape Plan for Nymølle Gravel Pit, p. 51
Stine Poulsen
The task was to propose a scheme which
would make the pit accessible while excava¬
tion continues some 10 or 15 years into the
next century. The project involves the
phased creation of asphalt plinths, foot¬
paths and fenced enclosures defining three
distinct sites, and three species of livestock
— goats, sheep and cows - will help produce
three separate types of surface which match
the character of each fold.

A Garden For Odenses TV2, p. 54
Lise Thorsen
The TV2 head offices, situated in a reno¬

vated cattle market next to a railway goods
area, were to be given identity. Plans to
enlarge buildings by some 9,000 square
metres had to be taken into account. My
project consists of three separate types of
garden, a 'water garden', a roof garden and
a parking space. The Water Garden com¬
prises a 50 x 100 metre water surface, a 52
metre radio tower, and seven free-standing,
tree-like satellite dishes. The surface reflects
the dishes and the sky, the medium that
carries communication. The roof garden is
a maze made with five foot grasses, the
shimmering and swaying of the grasses a
visual allegory, space interpreted through
television. The parking space accommodat¬
ing some 50 cars is marked by lamps,
gleaming bubbles set in the tarmac, aligned
with the rails. The concept unites business
operations and product. 1 believe it is a
potential icon.

A New Morainic Mound in the Town of
Frederikssund, p. 56
Maria Christiansen

My task was to reshape the Frederikssund
border overlooking the Frederikssund inlet,
its Sound. Defunct harbour businesses,
unfortunately, still mar the coastline.

I intended to be realistic; I shall remove a

railway embankment, and re-use all materi¬
als, including the contaminated soil. I shall
make a mound resembling the moraines
that define the charming 'fiordscape'. The
mound, occupying a prominent position in
the inlet, will become a suitable target for
outings. The mound, together with two
artificial bird islands made with boulders,
separate harbour and inlet. The South End
is a willowed beach connecting the town
with the morainic island mound.

A Strategy for Køge, p. 60
Jacob With
My project is a thorough treatment of the
entire district east of Køge railway station;
I attempt visually and spatially to rejoin the
midtown business area, the station, the
industrial community, the harbour and the
coast. My principal focus is on suburban
space, which in many cases seems to have
been marginalised and made less important
by the weals cut by major thoroughfares.
A meadow featuring wild flowers and reeds
links with the coastal landscape and re-
anchors Køge, a town created on top of
continual landfill.

An oblong, delicately curved concrete
plinth built to accommodate parking
accentuates the medieval town's frayed hind
side overlooking the area. Contaminated
earth will be re-used, encapsuled in the
plinth.

A Beach Welcoming 90,000 Bathers —

Roskilde Festival Visitors, p. 62
Lars Algreen
My project works from a new raw materials
law ruling that, in order not to contaminate
ground water, earth dug up in building and
construction must not be poured into open
mines. This means that landscapers have to
work with existing materials. My project
works from a combination of gravel excava¬
tion interests and Roskilde Show Yard
activities, particularly the gigantic yearly
Music Festival. My analysis of the built-up
sections, of geomorphology, of needs
caused by the short-term presence of tens of
thousands of people, and of the mechanics
of excavation, led to a development
acknowledging the existence of vast struc¬
tures, and resulted in a simple and rational,
unified concept admitting to the actual
change that will be made.

Islands Brygge Embankment: Between
Port and Common, p. 66
Kamilla Iversen
Graduation Paper Produced for the KVL's
Landscape Section, Spring of 1998

Copenhagen faces large-scale changes.
Sites belonging to industrial operations are

sold and railway, military and quayside
grounds are opened to the public. These
abandoned grounds have great potential in
terms of metropolitan innovation. Quay¬
side areas, in particular, are very attractive
since they so obviously give visitors the
impression that Copenhagen, European
Cultural Capital of '96 is, indeed, a City-
On-the-Water.

My Islands Brygge project focuses on the
future role of that section, being, as it is,
part of the port at large, and neighbouring,
as it does, both the future Ørestad, the old
Amager Common, and Copenhagen City.
I propose that the buildings that make up
its industrial area should be left standing,
but refurbished and used for different pur¬
poses. Between buildings there will be
hedges, grass, gravel and water, which
between them will permit physical activity
as well as leisure. Besides, there will be a

park consisting of planes with similar sur¬
facing, and a cherry alley bordering the
park that shoulders the street. Rails and
other industrial remnants will be preserved,
to remind visitors of the site's previous
functions. The transition from townscape
to common is marked with distinct ele¬
ments, such as a birch grove set in an ele¬
vated bed, the canal dating from 17th cen¬
tury defence works, flanked by rows of
poplars, a grove of alders intersected by a
tiny canal and a poplar hedge.

The Toloviken Park Competition, p. 68
Leena Iisakkila
The competition concerning Toloviken
mostly elicited solutions to problems lodg¬
ing within the central metropolis. The
area's landscape context and its signal
importance in terms of both aesthetics and
city function cannot be overestimated,
however. Expectation was high, and over
2,000 programmes detailing requirements
were sent for - only 61 proposals came in.

The entries that won awards tended to

solve problems relating to the southern part
in radically different ways. The rest of the
competition area attracted only marginal
attention, although it boasts sites that call
for much fresh initiative and divers meas¬

ures and provisions. The largest proportion
of entrants remained within regulations laid
down by regional development plans; they
tended, for example, to want to preserve
the new wetlands planned for the southern
sector. In spite of this, the best entries fea¬
tured both original solutions and supple
interweaving of details. Some foreign
entries, I am sorry to say, tended to focus
on technicalities, so much so that they were

simply difficult to read. Not all entrants
realised that overall planning and naked
modes of presentation were being called for,
and instead marred their presentation with
too detailed blueprints.

The best work would combine precise
presentation with appropriately abstract
ideas, and similarly abstain from going into
unnecessary detail.
Ellen Miriam Pedersen
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MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET _ ^ _

FORSKNINGSCENTRET FOR DEN KGL. VETERINÆR-
SKOV & LANDSKAB OG LANDBOHØJSKOLE l\ » mm

Ph.D.-stipendier under Velfærdsprogrammet.
Kvarteret som ramme om børns hverdagsliv - institution, byrum, grøn struktur.

I samarbejde mellem Forskningscentret for Skov & Landskab og den Kgl. veterinær- og Landbo¬
højskole, Institut for Økonomi, Skov og Landskab opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium med studiestart
1. september 1998. Arbejdsstedet er Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) i Hørsholm.
Ph.D.-projektet indgår som en integreret del af forskningsprojektet: Kvarteret som ramme om børns hver¬
dagsliv, som er et 3-årigt, tværfagligt projekt, der undersøger samspillet mellem by- og kvarterstruktur og
børns hverdagsliv. Forskningsprojektet udføres i samarbejde mellem Forskningscentret for Skov & Land¬
skab, Højvangsseminariet, Danmarks Pædagoghøjskole, Dansk Byplanlaboratorium, Arkitektskolen i
Aarhus samt Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Projektet er finansieret af Forskningsrådene under
Velfærdsprogrammet. Friluftsrådet og Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole er medfinansierende. Der
er i øjeblikket forhandling med Arkitektskolen i Aarhus om et tilsvarende ph.d.-projekt.
Det ph.d.-projekt, der hermed opslås, vedrører børns oplevelser og erfaringer ved brug af byens grønne
områder. På FSL knyttes den ph.d.-studerende til det arbejdsområde, der vedrører anvendelse og betyd¬
ning af byens parker og grønne områder.

Stipendiet kan søges af alle med en relevant kandidatuddannelse (lønnede ph.d.-stipendier), eller af stu¬
derende, der har gennemført mindst 4 år af en relevant mindst 5-årig kandidateksamen (4+4 ordningen).
Det er en forudsætning for tildeling af stipendium, at ansøgeren ved stipendiets tiltrædelse er optaget på
ph.d.-studiet.

Bedømmelsen:
Ved bedømmelsen lægges vægt på ansøgerens
• faglige kvalifikationer set i relation til indhold og mulighed for gennemførelse af ph.d.-projektet,
• evt. publikationer,
• andre faglige aktiviteter,
• relevant erhvervserfaring, og
• opnåede eksamensresultater.
Ansøgerne vil blive bedømt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 9. september
1993.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Aflønning af stipendiater sker i henhold til Aftale mellem Finansministeriet og AC af 25. november 1997
om lønnede ph.d.-stipendiater. Lønnen udgør 226.618,- kr. pr. år, hvortil kommer pensionsindbetalinger
iht. aftalen. Stipendier under "4+4-ordningen" er omfattet af SU stipendieregierne indtil kvalifikations-
eksamen er godkendt med henblik på fortsættelse af ph.d.-studiet.

Yderligere oplysninger om stipendiet kan fås ved henvendelse til landskabsarkitekt Susanne Guldager
på Forskningscentret for Skov & Landskab, Afdelingen for Park og Landskab, telefon 45 76 32 00.
Generelle spørgsmål til ph.d.-uddannelsen kan rettes til KVL, Studieforvaltningen, fuldmægtig Irene
Bang, telefon 35 28 23 79.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal indeholde curriculum vitae (herunder dokumentation for uddannelse), og være vedlagt
selvstændige arbejder, der ønskes inddraget i den faglige bedømmelse.

Ansøgningen, der skal indsendes i 3 eksemplarer, skal mærkes "Velfærd" og være Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, Administrationen, Bulowsvej 17, 1870 Frederiksberg C i hænde senest den 22. juni
1998, kl. 12.00.
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technikum rapperswil / Switzerland
department of landscape architecture

5th international

summer academy
12 - 17 july 1998

a design workshop for professional
landscape architects and architects
with

martha schwartz

peter walker
for more information:
course organizer: prof, robin winogrond
assistant: andreas keller
itr. abt. landscaftsarchitektur
oberseestrasse 10,
ch-8640 rapperswil
t: 0041 55 222 4557 / f: 4400
e-mail: robin.winogrond@itr.ch

Forskningscentret for
Skov & Landskab
13. august. Lokal nedsivning af
regnvand v. Marina Jensen. Odense.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11, fax 75 88 20 85.

Konferencer, messer m.m.

7.-10. juni. Foreningen for Kirkegårds¬
kulturs årsmøde. Helsingør.
4.-6. september. 50 års IFLA-jubilæ-
um i Cambridge. Arr. Heiner Rodel.
Fax +41 91 966 72 61,
E-mail studiorodel@swissonline.ch
8.-10. september 1998. Art and
Landscape. IFLA.symposium. Athen.
Arr. PHALA. Fax +30 1 7252 369.
Nærmere omtalt i Landskab 1997-6.
10.-12. september. DLs høstkonfe¬
rence i Esbjerg. Arr. Danske Land¬
skabsarkitekter i samarbejde med
Esbjerg Kommune. Tel. 33 33 82 10.
11. september. Seminar i Stockholm.
Arr. LAR +46 8 4290459 eller
+46 8 6984300.

14.-26. september. The Japanese
Garden. Intensivt seminar i Kyoto.
Arr. Research Center for Japanese
Garden Art. Fax 81 75 791 9127.
E-mail: j-gar@land.kyoto-art.ac.jp
September 1998.12. internationale
UlFA-kongres i Japan. UIFA Japon.
Koujimachi E.C.K. Bldg. 2-6-5 Kouji-
machi, Chiyoda-Ku. Tokyo 102 Japan.
Fax +81 3 5275 7866.
Nærmere omtalt i Landskab 1997-6.
12.-16. oktober 1998. The 35th IFLA
World Congress. Jakarta, Indonesien,
e-mail: pactoltd@idola.net.id

Modtagne publikationer m.m.
Francesca Mazzino: An earthly
Paradise. The Hanbury Gardens at
La Mortola. Sagep, 1997.
isbn 88 7058 671 5.144 s., ill.
Annelise Bramsnæs: VVM i praksis.
Evaluering af WM-redegørelser-
og perspektiver for udvikling. Kunst¬
akademiets Arkitektskole, 1997.
208 s„ ill. 148 kr.
Bo Fritzbøger: Det åbne lands kultur¬
historie. DSR Forlag, 1998. 307 s., ill.
358 kr.
Peder Agger og Birgit Land: Råstof
erfaringer. Roskilde Universitets
Forlag, 1998. 263 s., ill. 185 kr.
Allan Tønnesen: Herunder hviler...

Udgivet i anledning af Frederiksberg
Begravelsesvæsens 100 års jubilæum
1. april 1998. Frederiksberg gennem
tiderne XXI. Historisk-Topografisk
Selskab for Frederiksberg, 1998.123 s.,
ill. 125 kr.
Sheila Harvey (red.): Geoffrey Jellicoe.
LTD monographs no 1.1998.
176 s., ill. 24 £.
Læsere, der har lyst at anmelde en
eller flere af ovenstående bøger, op¬
fordres til at kontakte redaktionen.

Arkitekturgalleriet i GI. Dok
Fra medio maj til ultimo august:
Parcelhuset som arkitektur. Forslag
fra konkurrencen med modeller.
Fra 8. maj vises i arkitekturgalleriet
arbejder af arkitekter maa Ene Cordt
Andersen og Thorhallur Sigurdsson:
stibro i Næstved og fremtidens
daginstitution i Randers.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 31 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

LightColumn parklygte fra Philips
Parklygten LightColumn er baseret
på et belysningskoncept, Remote
Light Source Technology (RLST), hvor
lyskilden er anbragt nederst i stan¬
deren og sender lyset til toppen af
parklygten. Det sker uden nævne¬
værdigt lystab, idet lyset transporte¬
res via en optisk 'lysfilm' (Optical
Light Film eller 0LF).
Afhængig af hvilken stander, der er
blevet valgt, kan lyset i øvrigt ses
helt eller delvist på dets vej op mod
reflektoren. Hver af de tre stander¬

typer er forsynet med hvert sit iøjne¬
faldende og karakteristiske lys¬
mønster. Ved at veksle mellem to

eller tre af typerne på en gade¬
strækning eller i et boligområde vil
et lysmønster, der skiller sig ud fra
de øvrige, eksempelvis kunne mar¬
kere et vejforløb..
LightColumn parklygten omfatter tre
modeltyper, der leveres i flere for¬
skellige udførelser og farver. Modul¬
opbygningen, der således omfatter
seks forskellige master og tre lyskil¬
der (højtryks-natriumlampen SDW/T
WhiteSON og metalhalogenlamperne
CDM/T Mastercolour og MHN/T),
gør det muligt for landskabsarkitek¬
ter og byplanlæggere at give et by¬
billede dets helt egen identitet.
LightColumn-standerne kan udstyres
med forskellige reflektorer, der kan
give direkte og præcis placering af
lysmængden eller gøre den mere
diffus og blød.
Yderligere information: Philips Lys a/s,
Prags Boulevard 80, 2300 Kbh. S.
Tel. 32 88 27 26, fax 32 96 01 31.



Bøger fra
ARKITEKTENS FORLAG

Arkitekten

KAY FISKER
Forfattere:

Tobias Faber, Nils-Ole Lund,
Kirsten Kant Dovey, Bjorn Linn, Lawrence B. Anderson,

Stanford Anderson.

Kay Fisker blev selv et monument i
dansk arkitektur. Hans praksis, under¬
visning, hans fintmaskede kontaktnet
til verdens førende arkitekter og hans
karismatiske personlighed gjorde ham
til den sidste store faderskikkelse i
dansk arkitektur. Selv gennemlevede
han udviklingen fra nyklassicismen
omkring 1. verdenskrig over den hvide
funktionalisme, og han introducerede
efter krigen, hvad han kaldte den
funktionelle tradition, som endnu
præger dansk arkitektur. Blandt hans

o

hovedværker kan nævnes Århus Uni¬

versitet, Hornbækhus, Vestersøhus,
Mødrehjælpen, Dronningegården, Det
Danske Institut i Rom m.m.fl.

Format: 24,5 x 30,5 cm.

Indbundet, 256 sider.
Pris: 335 kr. indtil 1. januar 1996.
Herefter 395 kr.

Priserne er ekskl. porto.

Rekvirer bogen på telefon 32 83 69 00 eller fax 32 83 69 41.

Arkitektens Forlag, Strandgade 27A, 1401 København K



Lygten Kipp fra Louis Poulsen
Logik og minimering er kodeordene
for den nye lygte Kipp, der er udvik¬
let af designer og arkitekt Alfred
Homann i samarbejde med Louis
Poulsen. Kipp består af få og nød¬
vendige komponenter, og lygten er
udviklet til at opfylde præcise krav
til lysteknik og servicering.
Lygtehovedet består af en flad keg¬
le, og den korte afstand mellem top¬
skærm og lyskilde giver dels arma¬
turet en jævn lysudsendelse, dels
giver den lyset en meget stor spred¬
ning, som muliggør en forholdsvis
stor masteafstand og dermed en
bedre totaløkonomi.

Kipp leveres med to forskellige typer
afskærmning, der udsender lyset
efter to forskellige principper: En
opal kegle, der giver en jævn lysfor¬
deling fra mast og udefter, eller tre
opale, koniske ringe, der spreder
lyset i en lidt større radius og giver
en mere karakterfuld lysoplevelse.
Kipp er udviklet specielt med hen¬
blik på hurtig og enkel lyskildeskift
og nem rengøring. De tre arme, der
bærer kegleformen, fungerer som
drejepunkter. Når lyskilden og even¬
tuelle komponenter skal udskiftes,
løsner man en skrue på den ene arm,

og toppen vippes derefter over de to
andre arme.

Komponenthuset på Kipp er udført i
silumin støbt i et stykke. Den trans¬
parente, kegleformede skærm er
svagt kurvet og formstøbt i polycar-
bonat. Topskærmen, der danner tag
på lygtehovedet, er udført i kunst¬
stoffet ASA.

Lygten leveres til mast i ø 60, ø 90
eller ø 115, der kræves når lygten
skal bestykkes med QL lampe.
Kipp leveres med lygtehovedet
pulverlakeret i grå eller sort med
topskærm i sort. Desuden leveres
den i kugleblæst silumin med top¬
skærm i hvid.

Kipp bestykkes med kviksølvlampe
max. 125 Watt, højtryksnatrium
max. 70 Watt, glødelampe max. 200
Watt og Ql-lampe 85 Watt og 42
Watt TC-TEL.

Yderligere information: Louis Poulsen,
Lysteknisk Servicecenter,
tel. 31 31 01 31.

Bentonitmembraner fra

Byggros A/S
I forbindelse med et større afvan-

dingsarbejde ved Esbjerg syd for
Tarp er anlagt et over 10.000 kvm
stort regnvandsbassin, hvor en
bundmembran var nødvendig. Fra
amtets side var stillet krav til stør¬

relsen af udsivningen fra bassinet i
tilfælde af en forurening. Da regn¬
vandsbassinets bund hovedsagelig
består af bakkesand, har man fra
start måttet regne med at indbygge
en bundmembran.

Membranvalget har principielt stået
mellem kendte materialer som natur¬

ler, plast- eller bentonitmembraner.
Bentonitmåtter af typen Bentomat,
blev valgt som membranmateriale.
Den valgte Bentomat bentonitmem-
bran består af ca. 7 mm tykt, lavper-
meabelt Volclay®bentonit (vulkansk
ler), omsluttet af to lag geotekstil.
Byggros A/S har leveret ca. 13.000
kvm Bentomat til projektet.
Yderligere information: Byggros A/S.
Vognserup 10, Trønninge.
4420 Regstrup. Tel. 53 46 44 44,
fax 53 46 44 85.

Klinker fra Apentex
Klinker anvendes i stigende grad til
udendørs belægninger. F.eks. er klin¬
ken Blue Herring fra Baggeridge an¬
vendt ved pakhusene på Langelinie,
København, og den gulflammede-
Bornholmerklinke er anvendt ved

Bispebjerg Torv, København samt i
Odense, Middelfart og Juelsminde.
Som den eneste klinkeproducent i
Europa er det lykkedes Penter Klin¬
ker at blive godkendt inden for
Normen DIN EN ISO 9001:1994.
Dette certifikat viser, at Penter klin¬
kerne er af meget høj kvalitet.
Klinkerne er samtidig kun lidt dyrere
end betonfliser.

Yderligere information: Appentex
v. Ingolf Jensen. Fabriksvej 6.
8700 Horsens.
Tel. 75 61 34 05, fax 75 60 27 66.

DEN KCL. VETERINÆR-
OG LANDBOHØJSKOLE Hf L

Lektor
i Landskabsarkitektur/Parkforvaltning
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole søger en lektor i Land-
skabsarkitektur/parkforvaltning fra den 1. august 1998 eller
snarest derefter.

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne omfatter forskning og undervisning inden for
følgende områder: Parkpolitiske strategier, herunder parkens betyd¬
ning i rekreativ, æstetisk og pædagogisk sammenhæng. Forvalt¬
ning af areal- og naturresourcer i byøkologisk sammenhæng
(Agenda 21). Udarbejdelse af grønne strukturplaner som en del af
den sammenfaldende kommunale planlægning. Pleje- og drifts¬
styring. Parkforvaltningens interne organisation. Parkforvaltningens
økonomi og budgetlægning.
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesproceduren vil følge Undervisningsministeriets
bekendtgørelse nr. 728. Stillingen besættes på overenskomstvilkår
inkl. lektortillæg.

Ansøgning og bedømmelse
For at søge stillingen er det nødvendigt, at ansøgeren rekvirerer
det komplette stillingsopslag for stillingen, hvori indhold, kvalifika¬
tionskrav og krav til ansøgningerne er beskrevet. Stillingsopslaget
kan rekvireres enten på KVLs web-side: http://www.kvl.dk/news/
eller ved henvendelse til Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skoles Personalekontor, Biilowsvej 17, 1870 Frederiksberg C,
Danmark, tlf. 3528 2022 mærket "621-259" Ansøgningsfristen for
stillingen er den 19. juni 1998 kl. 12.00, og det skal af ansøgningen
fremgå, at ansøgeren har indhentet det komplette stillingsopslag.

2 landskabsarkitekter
For at kunne løse vore mange spændende opgaver på den
bedste måde, søges to nye medarbejdere til tegnestuen.
Begge medarbejdere vil indgå som deltagere i sagsteams og
som sagsarkitekter, og kommer til at arbejde med både skit¬
sering, projektering, udbud og tilsyn.
Kvalifikationer:
• Uddannelse som landskabsarkitekt fra arkitektskole, KVL

eller tilsvarende
• Mindst et par års erfaring fra praksis
• Evne til at kunne arbejde selvstændigt og samarbejde i

teams
• Engagement i faget
• Evne til at skabe og visualisere god landskabsarkitektur
• Fleksibilitet, effektivitet og overblik
• Interesse for økologiske/miljømæssige forhold
• Kendskab til AutoCad/Point en fordel
• Ikke ryger

Vi tilbyder:
• Vi kan tilbyde masser af spændende landskabsopgaver

inden for friarealforbedring i belastede boligområder, byfor¬
nyelse, byrum/gader/pladser, byens grønne områder, kirke¬
gårde m.v. Hertil kommer bebyggelsesplanlægning og andre
planlægningsopgaver på lokalt niveau. Vi arbejder primært i
Danmark, men også i Tyskland og Sverige. Se også vores
hjemmeside: www.gbl.dk.

• Gode muligheder for såvel personlig som faglig udvikling.
• Varigt arbejde sammen med 12 gode kolleger i et inspire¬

rende pakhusmiljø.
• Tegnestuen er beliggende 200 m fra banegården i Kolding.
• Tiltrædelse omgående eller efter aftale.

Ansøgning:
Yderligere oplysninger fås hos Torben Gade, tlf. 75 52 64 44.
Ansøgning vedlagt relevante bilag skal være os i hænde
senest den 8. juni 1998.

Gruppen for
by- og landskabsplanlægning aps
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding



ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

Kongeåvej 81 • DK-6600 Vejen
Telefon 75 36 40 99 ■ Telefax 75 36 48 99

Totalleverandør af planter gennem mere end 13 år
Allétræer, bunddække, hæk- og læplanter m.m..

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
Anlægsgartnermestre

l/M vi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smoriim [j/J BYGGER
Tlf. 44 97 05 10 og 4497 03 50 L D A GRØNT
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIiOJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

H
HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

Tildelt ID Prisen 97

I Al GH Form
If 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5943 0413 Fax. 5943 2221
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DESIGN • NIELS ENEVOLD
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Tema Lamper AS • Kokkedal Industripark 40 • DK 2980 Kokkedal • Tlf. 4914 8080 • Fax 4914 8090
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